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1 Fransızlara göre 

Italya ümide 
düştü! 

Roma, Sovyat ilerlemesine 
mukavemet edebilecek bita~ 
raf bir Bülkan bloku teşki
lini ü mit ediyor 

Garp c<'pbeslne gönderilmek Uzere J:~·,,r bulunılorulan mftttcftk cephe t-.plarından blrl (Y 8.ZJSI ! incide) 

Hitler, 
reke 

Fransayla rnüta
yapı11ak istiyor! 

Al hedef·. Garp cephesinde müdafaada kalmak ve İngiliz 
manyanın ı.donanmasını mahvederek harbi kazanmakmış! 

Hitler Sovyet Ba\ riyelileri 
Taarruza uğrama-. 
dıkça Fransaya 
hücum elmiyecek 

Berlin, 21 (A.A.) - Daily He. 
rald gazetesinin 4Jiplomatik mu
habiri yazıyor: 

"Eğer doğru tahmin ediyce:· 
sam, Hitlcr Fransız ordusunu de. 
ğil, İngiliz donanmasını mahvet
mekle harbi kazanacairna kani
dir. Öyle zannediyorum ki, HiL 
]er, Fransaya kartı tcnuııai bir 
j~t yapma!<. hiçhir nıii.o;te,·linin 

Alman topraklarınd1t hulunrtıl'dı

ğına, Almanya taarru7~ ıığrarruo
clıkç;. F ranıız hududuNı hücum 
etnıiyeceğine ve fc-:\nıa llntl ,._ 

dcr~e bir mütareke Jlkdedileceği. 
ne dair bir nevi beyanAtta bulun-
mak istiyor. 

Hitler, bu ıuretle tayyareleri 
ve tahtelbahirleri vasıtasile in_ 
giliz donanması:-ı kuvvetli bir 
darbe indinnek istiyor. 

(Devamı 2 incid~) 

Abid.~r~.ııı ~:~.:.~ .. ~ Sh~~1~~~:~ J 
~etircn harp gemilerinin kuma.ndnn ,.c mürettebatı bagb Taksime f • 
gidrrck htiklal abidesine merasimle ~elcnk koymuşlArdtr. Merasime 
Türk deniz ve kam kıta.lan da ı,ırak ctmi_s, bando mu.zlka her iki 
ntllll'tin marşlarını çalnll!j. kalabalık bir halk kütlesi merasimi takip 



a l şma Türkiye-Italya müna 
e · i de süratle düzeltebilece 

,. 
TALVA 

ovyet ilerlemesine mukavemet 
edebilecek bitaraf bir Balkan 
bloku teşkili ümidine düştü! 

Paris, 21 (A. A.) - Patis matbuatı, çok derin akisler yapan 
Tiirk " İngiliz_ Franmz paktmnı inmsmıdan eonra beynelmilel mat
buat etrafında neşriyat yapıyorlar. 

Blitiln Avrupa ve Amcrlka. matbuatının ne§riyntı Uç taraflı pak
tm. biltUn dUnya hUkilmet merkezlerince, 1'evkııladc mühlm bir ha.
dbe olıırak ka.r§ılandığmx gösterme.ktodir. 

Lean Bourgues, Le Petit Parisien gazctesir. de İtalyan efkarını 
mevıubahs etmekte ve §Öyle demektedir: 

"İtalyadalrl akisler iyidir. İtalya, Rus ilerlemesine mukavemet 
edecek kabiliyette ve nüfuzunu tanıtmak imkanma sahih bltoraf bir 
B:ı.lkan bloku teşkili ümidinin yeniden doğduğun:ı g3nnektc<lir. Bu 
Balkan müdafaa sytascti fikrinde 1tnlyanlar TUrklcrdc birleşmekte
dirler. Türk • ttnıynn münasebatı bu sayede sümtle dil:ı:cltilcblll!· 
cetm-. 

Sovyet Rusynda muahede etrafında miltalea mevcut olmamakla 
beraber, Saraçoğlu ile :Molotof arasında teati edilen telgrafların sa
mimi ifadesi M.oskova ile Ankara arasında ilerde bir te3viye tarzı 
balmak imkfı.nmm hl\len mevcut bulunduğunu göstermektedir.,. 

Boarges, pratik cepheden şu miltalealan yilrütmektedir: 
"Almanya için boğn.zlıır yolu kapıınmış ve Almanyanrn Balkan

lar 'ii.zeyindeki tazyik vasrtnlan çok azalmrştır. Sovyetlere, Polonya
da ve Baltık memleketlerinde istedikleri gibi hareket etmeleri için 
verilen scrbsti, enrk istikam.tindi" bir kazan<;b tem.fi cdilmi§ değil· 
uir • ., 

Ordre gıı.zetesinde, Emile Burc, §Öyle yru-. .ıyor: 
~ _ İngiliı ... Franmz anlaşması Paris ve Londrnyı se;in

·irüıgi kadar Biddetlc Berlini milkedder etınlırtlr. TürJtiyenin Balkan 
.Antrurt:ı milletlerinin hepsinden, yruıj Yugoslavya, Yunanistan ve 
Eomanyndan dnha kuvvetli oldal'Unu n.nlamak ve Anknrada imzala
;um pütm kıymetini takdir etmek için haritaya bir gli:: atma.k kfı
!idir.,, 

Lo Jour gıızet.esinde Mlchel Podors, eliyor J.-J: 
"Bi!:nra.f milletlerin gösterdikleri aksülameller kall!tmnda Fran

ısız \'C İngiliz hükfunetleri, Ankara. nnlaşmasmr. büyük bir znfcr 
telil.kkf etmekte tamamen hnklıdirlar. Alıruınya.daki akisler gösteri
yor kJ, Hitler, hezimetinin büyilklüğU hususunda hayale kapılmll. 
maktackr.,. 

Leon Blum, Populaire gnzetcsinde, Türkün dürUstlüğilnii 
ve aıinık!irlrğmı sitaiyşle yndett}kten sonra, paktın Romanyaya 
karşı Alman taarruzuna set çekc-ceğini ve Avrupa cenubu sar-
kisin~e statükoyu muhafaza edeceğini kaydeylemektedir. " 
M~ !T"'Jboui.s, Oeuvre gazetesiinde, Alman diplomasi· 

sinin uğradığı hezimeti ve Boğazlann Alman heveslerin-den kurta
nlmış olmasınm İtalyad::ı tev1id ettiği memnuniyeti tebarüz ettir. 
mektedir. 

Ere NouveIJe gazetesi §Öyle diyor ki: 
"Hila Türk • Fraımz - 1ngili:z kat'i anlaımaımm akdi tesiri 

altında bulunan :Alman diplomasisi Stokholm konfer&ınsında, en u. 
fak bir teselli dabl buhlmryacaktır.,, 

Mısırda Sevinç 
Kahire:, 21 (A.A.)- Türk. Fransız - İngiliz paktının imzasını 

büyük bir memnuniyetle karşılayan Mısır matbuatı, Yakın ve Or
t~ ŞarI<_ın ~kdcniz sahillerindeki memleketler gibi, bu paktı, har
bın netıcesı ve bir çok milletlerin mukadderatı üzerinde büylik te
siri haiz tarihi bir h5.diıe olarak karııtadıklarını yazmnktadır. 

Müttefikler diplomasisinin muvaffakıyeti, Akdenizin bilhassa 
Fkmda sulh davasına hizmet etmektedir. Tilrklcrle Araplar. 
bundan böyle mUttcfiklerin safındadırlar. 

Hataya ilk giren alayımıza 
sancak verildi 

Merasımde Orgeneral izzettin 
Çahşlarda hazır bulunau 

Antakya, 21 (A.A.) - Or- gclıni§ler ve demir köprfüle vila. 
general İzzettin Çalışlar bcra • yet merkezinden gelen zevat ta• 
berinde korgeneral Muzaffer Er· rafından istikl;al edilmişlerdir. 
güder olduğu halele dün Hataya Buradan Antakyaya ıelen ge
gelmiş, İskenderun istasyonunda neral, şehrin giriş yerinde hir 
vnli Şükrü Sökmen Süer. parti miHreze jandarma. izciler, mek • 
müfetti§i Hasan Reşit Tankut, tepliler ve lıüyük bir halk kütle· 
askeri ve mülki erkan, paı:ti ve si tarafından co kun tezahüratla 
Halkevi mebusları, memurlar, scHlmlanmışlardır. 

mektepliler ve kabalık bir halk 1 Heyetin geçtiği bütün yollar 
tarafrndon kerşılımmışlardır. bayraklarll süslenmiş ve yollar-

Orgencral İzzettin Çalışlar, da köylüler muhterem miso:ıfirleri 
Haaya ilk giren takviyeli dağ a- selamlamışlardrr. 

tayına merasimle sancak verdik • Vali Sökmen Süer tarafından 

ten sonra yanında general Muzaf· turizm otelinde misafirler şerefi. 
fer, vali, parti mUfettİ§i ve alay ne bir öğle ziyafeti vcrilmi§tir. 
komutanı ŞükrU Kanatlı olduğu ı Ziyafetten sonra general Çalışlar, 
halde ıdiğer ukcrt erkAnla bera- general Ergilderlc yayla dnğına 
ber Kırıkhan ve Reyhaniyeye gtmlılerdir. 

Bitler, Fritnsa ile 
mütareke yap

mak istiyor 
ALMANLAR NEREDEN TA.\ kilometre kadar uzamaktadır. Bu 

ARRUZA GEÇECEKLER kısımda da iyi müdafaa mevzileri 
Paris: 21 - ,(A.A.) - Sarre ile mevcuttur. Ritıing \'e Launsdorf 

Moselle arasındaki mıntakada, cep. FranSlz kasabalariyle, Almanlann 
henin hassas n<>ktası olmakta de • Waldwille ve Mondorf kasabaları 
vam ediyor, ummnt diplomasi \'B

ziyeti veya Alman kumandanlığı
na has olan a$keri zarJ. ·ı:cr, Sl
egfrie<l hattı gerisincleki mevziler
de tahasşüt etmiş olup bazı cüzi
tamları, son günlerde ateş hntla.. 
nna yaklaştırılan ı..,taatı kullan _ 
mağa Alman kumandanlığını m€c 
bur ettiği takdirde, bir yeni Alm.ın 
ta:ırruıunun bu mınt2..kada vuku 
bulacağı tahmin edilebilir. 
Asp:ıch uçurumu yamaçlannda.. 

ki ron dereoe müsait vaziyetten 
maada, f ransız rncyzilcti contg
les-Bais kasabasının şimali şarki. 
sindeki kain 312 metre yül:sekliğin 
deki araziden istinfade etmekdedir. 
Bu mıntıka Fransı:ı: topraklannda 
olup, hem Aspach uçurumuna hem 
Moscl!e'in Perl ve Ob:!rferl istika
metindeki mecrasına ve Fransız 

topçusunun dUn yaptı~ı ~iddetli 
bomlıardı:nana hedef teşkil eden 
Shendorf tepelerine haklın bulun
mnkt:ıdır. Bu cephenin öteki kıs.. 

mı Sarre sahilindeki inişli çıkı~lı 

mıntıkaya kadar, takriben sekiz 

bu mıntakamn münhat kı mında 

bulunmaktadır. 
ONBl!JŞ Dı\KlKAI>A JJ.\TMI~ 

Londrn. 21 (A.A.)- "Royal 
O:ı.k" zıhlısı mürettebatından sağ 

knlanlar, reıü;cet esnasında lıer

şcylerini k:ı.ybctnıi§lcrsc de ma
nencviyatları eağlıımdrr. 

Bunlsr, zırhlının torpillcndi.k • 
ten 15 dakika sonrn battığını, fa
kat gemide hi~bir panik olmadığı 
nı beyan etmektedirler. 

ALMAl\l:'A BlTı\Hr\F VAPUR 
LAARI DA BATIRACAK; 

A:\CAK. .... 
Amesterdam, 21 (.\.A.) - Al

man sefart"ti, Haricire nezaretine, 
muhariplere ait harp ~emilerinin 
refakatinde giden bitaraf vapur 
lar meselesine dair Almanyanın 

noktai nazarın ıbildiren bir nota 
tevdi ctmi§tir. 

AAlman resmi haberleritıe göre 
AAlmanya ,muharip devletlere ait 
harp gemilerinin rcfakatini kabul 
eden bütün bitaraf vapurları dü~ 
man addedecektir. 

Balkan birliği, Saldibat paktı ile, sulhun tanzlmlne yardım et.. 
mektedir. Filiatindc, yahudiler ve araplar, ıcvi~ göstermek husu
sunda biribiriyle rekabet etmekte ve matbuat, iri harfli başlıklarla, 
müttefikler ldiplomaaisinin muvaffalayetlni ilin eylemektedir. 

'ilno'da vaziyet 
·enalaşıyor ! 

Kaunas, :.!l {A. A.) - Gazetelere göre, Vilnoda vaziyet fcna
mşme.ktadır. Ahnll, Zlotiye ve rubleye karşı itimadını knybctmf3Ur. 
KöylWer ınahsulU ellerinde s:ıklnmayı tercih cdiyqrlar. HUkumct 
kuvveti kwl milisin cllndedlr. Vilnonun Lltvanynya iad~l kara
"ından beri SovyctlcşUrme ~l talik edilmlBUr. 

Finlandiya 
siltthlanıyor 

·~vyetler Estonyadaki üslere vardılar 
:Moskovn., 21 (A. A.) - 18 teırlnlevcldc Estonyaya gelen Sov

e:t kıtnları, bu devlet arazisinde işgal cdcceklcrl Uıılcro \·hrl ol
"uşıar ff yerlegıneğe başlamI§la.rdJr. Her ıoyiA Jnt!zamla cereyan 
ıtU~i~~ 

SOVl"E'.rU~R ESKtSlNDF ... '\' 
DAHA FAZLA TAI.EPTE 

BULUNUYOR 
Roma, 21 (A. A.) - Helıılnkl

dcn İtalyan gazetelerine gelen 
mal<mıata göra, Sovyct hUkilmc
tl, Finlandiyndan evvele cdorpia 
edilenlerden dnhn bUyUk mikyas. 
ta taloblordc bulunmuetur. Söy -
lendJiino fllre Sovyotler btrlfji 

bllha.ssa Vibor limanının kendisi
ne tcrkcdllmcsi."li islcml§tir. 

FlNLANDlY A HEYETi .MOS 
KOVAYA GlTTt 

Helsinki, 21 (A.A.) - Rö}·tcr 
ajansının muhabirine buglin be 
yanatta bulunan Finlandira hari 
cire nazın Erko, ezciinıle demiş 
tir ki: 

,._ Şimdiye kadar Sovyet • 

rn 
EN SON DAKiKA te 

V o n P 'h apeıı ~ 
~d:ır 

Hitlere uzun müdd0 ~·:1 
izahat verdi ı..;, 

Londra. (r:ıd)o ı:aat 18) - Hükümeti tarafındM B~rli.lle. 
ğınlmış olan Almnn~11ııın Ankara aefirl von Papen bugUn 13•t 
\•arını~ ve dcrlı:ıl Hlllerin yanma gitmiotir. Von Ptp:)nlcı I{itJC 
görilı:mcı;i birknı; S"at sürmU;:tür. 

· Di:;cr taraft.n.u hal.er verildiğine ı;ör,., Almanyanm 
ve Roma sefirleri de bu hafta içinde B~rlino gck-<:cl.lcrtlir. 

Japonya, lngiltere ve F ransaf~~ 
la da münasebatını düzeltec~ ~ 

Londra, 21 (Hu.s\U\t} - Tokyodan bildiriliyor: Amerikan t 

sinin dtinltU nutkuna ceva.b vererek Japon harlciyc r.azrrı 11ıl1 
Noroura beyanatta bulunmuı ve Japonyanuı Arncrikn ile oI6uğtı 
bl, Jngilterc ve Fransayla da münasebatıru dlizcltmclc nrzusı~clll 
duğunu, komUniatl!k aleyht.an mi8akm Japon ııl)'aBetinde esaS 
rak kalacağını söylemiştir. 

Cenubi Ti roldeki Almanlar 
vaf~nların~ iade ediliyor er. 

Londra, (Radyo, saat 18,15) - Rom.adan bildirildiğine görC· 
nubl Tiroldekl Almanlann va.tanlarm.a iadesi hakkmdn bııgl'·l~ 
ynn hıırlc!yc nnırrı Kont Çi.Ano ile Alman sdiri arasında Ur 
mn lrnzn cdilml!'Jtir. 

Fransız kabinesi topland ı 
Paris, 21 <Husı:si) - Kabine bugün ba§ve.kil Dalııdiyenin ~ 

seti nltmdn toplanmış ve Fransanm ikttsndi vıuiyetlni ve diğtf 
zr meseleleri görüı;mü§tür. Toplantıdan sonra tebliğ neşrcdj,lııl 
tir. 

Sovvet bahriyelileri şerefine 
Heybeli Deniz Lisesinde ziyafet 

Şehrimizde bulıınan Sovyct harp 
gemileri konıııtan \·c zabitanı şe. 

refine bug!in ~aat 17 de Heyb~lia. 

da Deniz lisesind~ bir çay ziyafeti 

\:crilmiştir. 
Bu zirafettc fat:mbul derıit 

mutam ve Sovyct kolonisi 

bulunmuşlardır. 

DiKKAT ETTi N iZ :vll 7 

Gazetesinde okuduk!arınızı 
bugün sabah gazetelerinde 
gördünüz! 

Finlandiya mU.zakereleri hiçbir 
tazyik yapdmadan dostane bir 
hava içinde ecre-ya netmiştir. Bu 
hava hakim olduğu mUddet~e 

memnuniyete şayan bir sure.ti 
tesviye bul:rıak imkanı hasıl o!a
caktır.,, 

Nazır, maliye naı:ırı Tannerin 
bu ak~m Moskovaya hareket e· 
den Finlandiya heyetine iltihak 
edeceğini tcyid eylemİ§tir. Mu· 
ma.ileyh hazırlanan •müzakereler 
esnasında yeni noktai nazarların 
ileri •ürifleceğlne dair verilen ha 
berleri tekzip ctmi§tir. Müıake. 
relerin en hararetli devresi ge
lecek hafta. belki sah gUnü cere. 
yan edecektir. 

Galatasaray S~; 
klübünün kongtuııoı' 

Galatasaray spor klUb li~I· 
mumi kongresi bu &Ull ( t 
11o:ıra klübUn BeyoğlundV , 
sında toplonm~r. Kongt': t'i 
liğlno Ali Sami aeçilrııll1 '' (1 

heyet.inin sen('lik rap0r1~, r u· nnk~sız ks.bul edilll'l\ıı 

kalide t!l'lmimt bir hav• ııoıı 
cereyan oden kongrenin ~ 'Ji. 
yeni ld:no heyP.li 1JU lf11,e it 1'(} 
çilnılştir: Reis Sedad ~fıl'..,, 

,·t"' mf kdlib Tcdik Ali. .,ı 
)"ıJI"' 

Adnan, muha~ib Adil bİ· 
teknik bi Mehmet J_,eble 



'in ve Japonya sulh müzake esi 
Yapıyorlar 
ınerikanın Tokyo elçisi Japonyayı 
tehdit eden bir nutuk söyledi 

Ht§llFfP> v~~üy~ltü 
Garp cephesinde iki tarafta yeni mevzilerini tahkim ediyor 

~~ay, 20 (A. A.) Çin- Aılman motörlü kıtal arı 
i iade etmek Jçin yan 

01
atak yapılmakta olan 

reı.....ıe iki" • 
lııdıır. "'•" tarafın vazıye· e qcr. 
Q( 01 lnareşaı Çankayşek çeki
~ Ursa Japonlar da Çinde -

etı~rın· . 

rlkalmın önUnde bir nutuk söy
lemiştirc 

Bu nutuk hjç şüphe yok ki, 
Japon - Amerikan münasebetle • 
rinde en mühim hadiseyi te§kil 
etmektedir. Filhakika Grey de -
miştir ki: 
"- Eğer Japonya, Amerikan 

menafüne kar§ı almıe olduğu 
hattı hareketi değiştirmezse bun 
dan böyle Amerikanın muhalefe
tini hesaba kalmak mecburiye. 
tindedir. Japonyanm anladığı . 
tarzda. bir açık kapı siyaseti hile
lidir. Amerikan milleti bombardı
manlardan fevkalade mUnfaildir. 

çok zayıf /_adı 

Almanyaya giren Amerikan lngillizler 
Kuriyesini de kontrola tabi tuttular 

%ı ı gen alacaklardır. 

it~ .Japonlarla iktı11adt tcş. 
ı: ~ ı. aıyı kabul ediyor, fakat 

"'8.l'I b" 

Paris, 21 - Havanın yağmur
lu oluşu cephede t faaliyeti epey 
durdurmu§tur. r 

Gece sükiınetıe\ge<;:miştir. Cep
henin birçok yederinde her iki 
tarafça kcııif kollan faaliyeti ol. 
muştur. Topçu fua.liyeti de ol
mµşsa da cephcde"11"umiyetle sU 

t ır müsavat esasına 
~etznesinf istiyor. 

Q Uyor ki, aradaki görUı 
o~ Ço}t büYilJctUr, 

Ctjk 
kiınet vardır. ı 

f 
~~· a ve Japonya 

.j l%• 20 (A tJ ij ~ • A.) - Ameri· 

Bu, yalnız insani noktai nazardan 
C:eğil, ayni zamanda Amerikalıla
rın cruımı:ı. ve malına dokundu _ 
ğu içindir de. 

Fransız menbalakomdan verilen 
malumata göre 1Almnnla.r yeni 
mevzilerini silratle ı tahkim celi • 
yorlar. FransIZla? da öyle yapı -

elçisi Grev 700 Ame· 
~ ' 

c~ lt§ılıklı yardım muahedesi münasebetiyle 

O
tl o::=\\ ~ o::=\\ na an 

yorlar. , 
Dtinkil Alman hebliğinde Fran-

11rz esirlerinin adedi hakkında 

r 

U U ~ U U ~ verilen iakamlar Fransız erkanı. 
harbiyesinin kayıp olarak tescil 

~ 

e Fransız Reı
. sı· 1 ~~~iği rakamlardıı.n çok yüksek -

Diğer taraftan Alman erkanı
. harbiyesine göre yalnız 7 Al-

c um hu r u ı
• le man tayyaresi· du3uruımuşmr. 

Halbuki sadeı 'Frnm:ız hatlr.rınn 

düncn Alman tayyarelerinin sayı-
sı bu kadardır ve yalnız eyliıl a. 

l • 
1 
• K ı yı içinde 24 }.lınSJl. tayyar®inY;l 

ngl iz ra 1 dtieUrilldüğU kRydooilmiştir. 

lngiltereden Fransaya 
se~kıyat 

ve Londrnda neşredilen bir \_eb. d 
İngiliz kuvvetlerinin Fransa.ya 

arasın a nakli hakkmda dün akşam Paris 

~ . Iiğde bir ay zarfında ytizlerce 

1
• e/grafla teatz• edı•ldı• vapurun Fransız limanlarına ih -

1
. racat yaptığı ve bunların muvasa· 

~'l ve Fransız g0neralleri ile Anka- ~:~:::.:::::r:i.~~ . .:":"'. 
~ kurmay temasları devam edı'yor dildi~i. gece gelen gemilerin ışık-lan söndürülmüş olarak limanla. 

a ra girdiği bildirilmektedir. 
'?ıı~21 - Türk - Fran - mişlerdir. Misafirlerimiz öğle ye - Alman tayyareleri 
>a~d~ tecavüze karşı ka1111- meğini hususi° olarak yemi.Şlerdir. Iskoçyayaya ptıkları akınlar 

het.iı ınuahedesinin imzası Başvekilin ziyafe'ti Londra, 21 - Dün İskoçyanın 
Cu e Cumhurreisimizle An~arn, 20 (A. A.) - Bu ak. cenubunda vo şarkında tehlike i-

' llıhurreisi ve İngiliz şam Başvekil Dr. Refik Saydam §arcli verilmiştir. 
'l?ıda Sarnimi telgraflar tarafından İngiliz ve Fransız mi- Bilahare Alman tayyarelerinin 
eırıı~Ur. · ~ safirler şerefine Ankarapalasta 1skoçyanm üzerinde uçtukları öğ-
la~ İzle İngiliz başvekili bir akı;am zjyafeti verilmiştir. renilmiştir. . 

t11 a "° Fransız Başvekili Ziyafette genel kurmay başkanı Daha tehlike işıireti vcrilme-
ı. l'asınan da samimi tel· l "at· Mareşal Fcvzj Çakmak, milli mü- den evvel ngiliz hava mildafaa 
l ı..' olunmuştur. d N • d 1 t ~ ~ afaa ve~ili aci Tınaz ve şehri- toplarının ateııı . uyu muş ur. 

~ ~\ Utınay temasları mizde bulunan diğer vekillerle Tehlike bir saat devam etmiştir. 
S 20 A. A.) - İngiliz İngiliz, Fr.nsız büyük elçileri, mi Alman tayyarelerinin Firth of 
~e~ ~as~eri heyetleri bugün 53fir generallerle maiyetle~ ve Forth üzerinde uçmuş oldukları 

:t'~ t ·eı ve sonra :.enel hariciye ~ekli.leli erkanı hazır bu. öğrenilmiştir. Tayyareler hiç bom 
eınaslarına devam et - luhmuştur. ba atmamışlardır, 

SON DAKiKA'nın tefrikası: ıo 
1\ ~ 

t l!ı.ı.st 
qiltp. ~a 1914, Almanyanın Rus· 
~! ...,11an ettiği gün, Kurt ta Em

>-tuth Urtju. Mülazim Hclmuth , 
~"'•ırı erıin delaletiyle Emdenin er. 
t~iıh,: girdi. Kurtun Emdeni ter. 

~ ) )'i tac en büyük sebep Helmuth 
~, ~ c tcı,i;~ası, bu geminin emir za· 

Geçen gün Firth - of - Forth'a 
yaptıkları taarruz esnasında ölen 
iki Alman tayyareci bugün Edln
bourgda btiyUk merasimle gömül. 
müştür. 

Almanlarin motörlü kıta
ları zayıfladı 

LQndra, 21 (.\.A.) - İtimada 

olarak cephe hattının İngiliz mm 
takasında millerce mesafe katet· 
tim. Hava yağmurlu, rüzgarlı 

ve soğuktur. Araziyi yer yer su
lar basmıştır. Kıtalann manevi 
kuvveti takdire şayandır. Asker. 
ler ıslanan elbiselerini kurut. 
mağa çalışmaktadırlar. 

Vazifeden dönenlere sıcak bir 
şayan bir menbadan verilen malu
mata göre Polonya harbinde Al· banyo almak imkanı verilmiştir . 
manlann insanca ve malzemece Şehir ve kasabalardaki kahveler-

de hafif şarab, bira ve kahve sa
uğradıklan zayiat, Alm~n resmi 
statistiklerinde gösterilen rakam· tılmakta ise de derecesi yüksek 
lardan çok fazladır. içkiler satılmamaktadır. Asker • 

Tanklarla motörlü vesaitin bil~ ler radyonun hususi neşriyatxnr 
alaka ile dinlemektedirler. hassa hasara u~radığı söylenmek

tedir. Bunlann büyük bir kısmı· 

tamire muhtaç bir hale gelmiştir. 
Aradan birkaç ay geçmeden kulla
nılmalarına imkan görülememek. 
tedir. 

Ayni menbadan \"erilen malCima· 
ta göre, Polonya tayyareleri dik
kate şayan bir cesaretl.e vazifeleri· 
ni yapµıışlardır. Hava muharebe
leri çsnasında tayyareleri işe yara
mıyacak hale gelen tayyareciler 
nadiren paraşütlerini kullanmışlar 
ve birdenbire muhacimlerin üstü
ne atılarak dü~erken onları da be. 
raber sürüklemeği tercih etmişler
dir. 

Havanın Cephelerdeki 
tesiri 
Londra, 21 (A.A.) - Fransa· 

nın "bir tarafınd.a., bulunan İn· 
giliz seferi kuvvetine refakat et
mekte olan Röyter Ajansının hu. 
susi muhabiri şöyle yazıyc-r: 

"Havanın rutubetli ve soğuk 
olması kışın yaklaştığını göster· 
mektedir. Bununla beraber İngi· 
liz harp cephesinde her şey yo
lurida gidiyor. Erkanıharbiyeye 

mensup yüksek rütbeli bir zabit 
bana neş'eli bir ifade ile şöyle 

dedi: ''Bu hava bizim aradığr. 

ı:nız havadır. Görünüşe göre hava 
tarın bozulması müttefik kuvvet 
!erden zi}!Clde Almanlar için müş 
külata sebep olacaktır.,, 

Röyterin muhabiri şunları ila
ve eylemektedir: 
"Şimdi umumi karargahtan 

geliyorum. Otomobille ve yaya 

Yeni bir Polonya hüku
meti şimdilik kurulmıyacak 
Amsterdam, 21 (A.A.) - Tel· 

graf gazetesinin Bcrlin muhabiri 
yazıyor: : 

"Yeni bir Polonya,. ihdas edi
leceğine dair verilen haberler iyi 
haber alan Berlin mahfillerinde 
tekzip edilmektedir. Eski Polon
yanın siyasi ve coğrafi istikrarı 

hakkındaki planın henüz hazırlan· 
dığı 've kati proje1"rin tahakkuku 
için daha çok zaman geçmesi lfi· 
zım geldiği tasrih edilmekt,..dir. 

Amerikan kuriyesini kontrol 
Vaşington, 21 (A. A.) - Al. 

manyaya gönderilen Amerikan 
kuryesini hamil bazı vapurların 

İngilizler tarafından durdurularak 
kuryelerin sansürden ge<;:irildiği 

ve tekrar Amerikaya iade edil -
diği hakkındaki haberler üzerine, 
Amerikan hariciye nazırı Cordell 
Hull, bu 

0

hususta İngiltere hU -
kiımeti nezdinde teşebbilste bu _ 
lunması muvafık olup olmıyacağt 
me.cıelesinin tetkik edilmekte ol -
duğunu beyan etmi§tir. 

P. T. T. dairesindeki yüksek 
memurların Yerdiği maliımata gö
re lngiliz ablokasmdan kaçırılma 
sı ümidiyle Almanyayn gönderi • 
len Amerikan kurye.si İtalya ta -
rikiylc sevkedilmektedir. Ayni 
zamanda geçen umumi hnrb es -
nasında Amerikan kuryelerinin 
İngilizler tarafından zaptı dola • 
yısiyle bu hususta. Londra. ile 
Vaşington arasında notalar teati 
edildiği hatırlatılmaktadır. 

Rusya ile Fin lan
diya yarın tekrar 

müzakerelere 
başhyorlar 

Stokholm konferansının 
akisleri 

Paıi's, 21 - Finlandiya harici
ye nazın memleketine dönmU§
tür. Finlandiya murahhası bu ak. 
ııanı Moskovaya hareket ederek 
müzakerelere devam cdl!ekllr. 
Finlandiya hükUmeti Sovyet Rus
yaya verilecek knl'i cevabı bu -
gün tesbit edecektir. 

SovyeUer birliği, Finlandiyanm 

ı 
plü.nını müzakereye esas olarak 
kabul ettiği takdirde a.skıd.ıki 

meseleler dostane bir ruh içini': 
halledileoek, aksi takdirde vaz.i -
yet vahimle~cccktir. 

Moskovanm Finlandiya tekllf • 
Jerini reddedeceği zanncdilmemc!t 

, teclir. . 

Stokholm konferansı 

Londra, 21 - İsveç, Norveç, 
Danimarka kralları ve Finlandiya 
cumhUITclsile bu dört memleke -
tin hariciye nazırlarından milte
şckkil Stokholm konferansı me • 
saisini bitirmi3 ve dağılmı13tır. 

Krallar ve Finlandiya cumhurre
Lsi memleketlerine dönmüşlerdir. 

İsveç gazeteleri diyorlar ki: 
"Skanclinavya devletleri nrnsm

dn.ki tesanüt '\'e iş birliği Finlan. 
diya meselesinin hallinde ve 
Skandinavya bitaraflığının muha
fazasında mühim bir rol oynrya
eak bir vakıadır. Eğer Skandinav 
ya memleketleri sulh lehinde ta. 
vassutta bulunmağn teşebbUs et-· 
miyorlarsa bu, şimdiki vaziyetin 
tabii bir neticesidir• 

Tebliğdeki diplomatik ihtiraza 
rağmen öyle anlaşılıyor ki, Fin
landiya tam bitaraflığını ve istik. 
lfılini muhafaza edecektir. Skan -
dinavyn ml'mlekelleri onunla teş
riki mesaiyi taahhüt ctm.işlerclir.,, 

yan adalarına. 

hıı.ııı11 clgraiçısı Guenuldla dost-
tj tllası d . '( ?ı:!Uta • ' enız kurdu admı vcr-

pO i ~"11• zırn Lauterbachla tanı§ıklığı 
r~,, t~au 
uıılY ~. nu s.. l 

Ub ~I· ~ tcrc·h oy emek lazımgelirsc, 
l)ç !._ ı etrn . • 

~ '\{)\lı1t1 esınm sebebı yalnız 
_,tf ar deı;·ıd· 

neferi olır..ak istemişti. 1 
Burada, şu hatırayı karalamadan ge

çemeyeceğiz: Kurt üç ağustosta, gemi 
efradı ~rasına kaydedildikten daha 
bir ka~ saat sonra :S:mdcnin üç !bacasın
dan siyah dumanların yübıddiğini, de
mir aldığını g5rmü§tü. Bu habersiz 
bir gidiş miydi?. 

alan Emdenin istikametini değiştirerek I 
hemen hemen tamamen garba doğrul. 

du. Rui Kui adaları arasından, Japon· 
ların Rus donanmasını perişan hale 
getirdikleri Cuşima boğazına kıvrıldı. 

verdi. Emden bu udmana doğruldu ... 
Yaklaştıkça, bunun koca bir gemi oldu· 
ğu görüldü: Bir Rus nakliye gemisi ... 
Belki de bu gemi, Almanların kendi
lerine harp ilan etmiş olduklarını bil
miyordu. 

Önde Rus nakliye gemısı, arkada 
Efden Pagana giderken, hemen hç:mcn 
bütün ada halkı sahillere dökülmüştü. 
E s i r g c m i geliyor, esir alan 
Kahraman Emden onu takip ediyordu. 
Aradan iki gün geçmeden, Pagandaki 
bu Rus nakliye gemisi, silahlandınlını~, 
Okyanus kapılarının bekçileri Alman 
harp gemilerine kömür yetiştirmekle 

tavzif edilmişti • 

Kurt gemiıdeki atemilik ~amnını 

pek çabuk atlattı. O, nihavct beş gün 
içinde, taşkınlıklarının verdiği şima

rıklığı istimale lüzum ve ihtiyaç hisset 
meden, neferlik selahiyct1eri içinde bir. 
denbire der.ecek bir şekilde tmayüz et
ti. 

dıv • ll'ıuh . ı;ı ı. Arkadafları ve 
gro ..... tetır . 

n jıl' • •YJ.lill vesılclerle kuman· 
•O ı~· erde 

' .... ~ ıl~e n o kadar sık o kadar 
~· ' Ve ' 

:-1 #f lti, o, trtu.ı hayranlıkla bahsetmiş-
, .. tlf· ~~~ lere dalı • .• • 
ı.;; -•vcı . a gemıye ıntisa-
~& ti btı· ltı. og:tıp bir bağ ve itimatla 
~ "°ti' '}i ~r, laıtat un nazarrnda, her gemi 
eurC 1. l} tırıu.ı ı.... • kutn<ından Müllerin 
aııJ· "Jı. 'teu uu}Una 
~· -e~'ttt, it herk n bir gemi batamaz. ' ~ tııu ese kanı .. ..ı·k . 

111 tchakkitn -.:ıt nıu~.ı , aynı 
hl· bir kumandarun 

ıbll" 

Yoksa etrafta dola§ll1!lk için Şarn. 

horsttan emir mi almıştı?. 

Bunu bilmiyordu ... Daha gemiye gi· 
rer girmez, günlerdenberi Pagan da de
mirli duran Emde~in bu hareketi, kcn

. ijisinde, kendisinin gelmesini bekliyen 
bir yolcu gemisi tesirini uyandırdı .• 
Saatler geçti .• önce §imoıl ~arbma rota 

Emden buralarda ne arıyordu? üs. 
sünden bu kadar uzaklaşan bir karakol 
gemisinin elbette yapacak bir işi bulu. 
nacaktı. 

Burada tam bir daire resmederek 
cenuba döndü. Gene geliş istikameti· 
ni takip ederek uzaklaşmıya başladı. 

Saatler geçiyor, gemi engin lden~zde 
yol alıyordu . 

Gözcülerin işareti ta uzaklarda, bir 
duman sütununun yillascldi~ haber 

Nitekim, Emden kendisine bir hayli 
yaklaştığı halde, o, hiç istifini bozmadan 
yoluna devam edip duruyordu. 

ilk ihtar topuyla neye uğradığını 

bilemeldi. Yerinde mıhlanıp kaldı. Em. 
denden denize indirilen bir filika, ya
rım saat sonra dönmüş, Rus gemisini 
önüne alarak yeni•den hareket etmişti. 
Nakliye gemisi aklından ve hayalinden 
geçmiyen. bir scyahata çıkıyordu: Mar } 

Üzerine aldığı işleri bir angarya gibi 
değil, bir vazife olarak başardı. Gar~k 
vazife almış olanların hemen hepei aın 
arkadaşlardı. Onu hepsi s"1y.w-•l '· 

( IJi"\"IU"ll: 'f'~~) 



YA O iN K a 

o 

ok içli bir aşlr ve harp romanı 

1 'l/a!lan: 

Kadir can Kaflı 
Taki11 edeceğ in iz bu ilk parçalardan eserin ne kadar hareketli ve canh bir os:upla yazıld ığını göreceksiniz 
Yüzbatı Matanyo : 
- Hey, Macyol. 

- Yüzbaşnn .• 
- Hazrr mısınız). 
- Evet yüzbqım !. 
-Atnn. 
- Burada. .. 
-Kılavuz). 

- o da hazır .• 
- Pek güzel ,!İZ gidin, hen ye-

tişirim 1.. 
- B~üstüne yüzb8§Im .• 
Mülazim Macyo kolunu kal· 

drrch, yürüyü§ !kumandasını verdi 
ve atını mahmuzladı. Habeş dağ

lannm saıp yollarına 11lı~kın olan 
bu sert tırnaklı çevik hayvan, ile
ri atıldı. Diğer atlılar da onun ar
dında yola çıktılar. 

Bu Eritrcde, Habeş hududuna 
bir kaç es.at uzak olan Barakit ka· 

l~inde1d ltalyan bölüi:>iinün bir 
kısmı idi. 

Mülazim Macyonun yanında 
ımm gibi ince vi..icutlu, otuz beş 

ya§lannda bir Ha:bC§li bulunuyor
du; -eırtmda beyaz bir bom uz 
vardı; eol kolunda bir kalkan ve 
sağ elinde bir mızrak taşıyordu: 

zift l<:adar kara olan atının gem· 
1erini sımsıkı tutuyor, küçük ve 
parlak gözleriyle, önlerinde uza· 
nan :yalçın dağlan ve satp yolla· 
n süzüyordu. 

Bunların ıardmda ise çavu~ Sa· 
1iyanti ile onbaşı Koranzo bu,unu· 
yordu. 

Saliyanti orduda cesaret ve ni· 
§ancılığiyle tanınmıştı. 

E.n arkadan ;sekizi ftalyan ve 
sekizi de Eritreli olmak iizere on 
ahı süvari geliyordu. 

Onbaşı Koranzo atmm fütün· 

1 

. 
de sarsılırken Saliyantiye doğm t ......._ lngilizlerin yapttğı gibi. . ' ~· ~un.~ .. & ~akkı yok de· ı 
ba§mı uzattı: - Evet... Bundan başka, bır gıldı; çunku Mı\rıy,ayı glgmçcı ~e·. 

Mat11nyonun işleri oluna Me.rif 
nm dudaklarından öpüyor: 

- Haydi ıevgilim ,sen Saliyt'~ 
ti ile birlikte &ılt .. Bugünlük bel 

- Yüzllaşmın bu işi nasıl olup şey daha var... viyordu ve evleneli ancak üç ay 
ta yaptığına §aşıyorum. - Nedir 1. olmuştu. 

Dedi. - Söz ari'lml7da .. Ras Y atsu 
5::1

• ·anti gülümsedi: 

- Sen Somaliden yeni geldiğin 
için bilmiyorsun. Yi.izbaşı Matan· 
yo sahiden gözüpek delikanlıdır. 

Bundan başka yedi yıldanberi bu· 
rada bulunuyor, her yeri tanır, 
vahşilerle iyi anlaşır; onlann çap· 
ra~ık dilini bile hemen hemen öğ· 
renmiş gibidir .Hele Has Yatsu ile 
arası pek iyidir; sıksık biribirleri
ne hediyeler gönderirler. 

- Biz Somalide bunların, değil 
ziyafetlerine gitmek, yiizlerini 
görmek istemezdik. 

- Habeşistanm Ogaden taraf· 
ları Adigarttan ve diğer şimal ta• 

raflonndan daha yabanidir. Hem, 
elimiz boş değil ya.. Sifahlarımrz 
var .... 

- Topu topu on dokuz kişiyiz. 
Bunların da sekizi Eritrcli .. 

- Yüzhnşı Mı:ıtanyoya hiç ol 
mazsa altmış kişi ile gitmemizi 
mülaziın Macyo öyledi. Buna 
yiizbaşı ne ce ... ·ap \'erdi, biliyor 
musun~. 

- Ne dedi~. 

- Korkuyorsanız hepiniz bura-
da kaim .ben yainız başrma gide· 
rim, ,dedi. 

- l lem de .gider .. Yiizbaşı Ma· 
tanyo Lir zabit olduğu kadnr. dip· 
lomatlık ta hılir: Yirmi bir yı1 ön· 
ce Adovada silıhlct alamadığımızı 
şimdi mavi boncukla almanın 
mümki.in olduğuna inanmıştır; bu 
prensipi hi.ikümet kabul etmeden 
evvel tatbik ediyordu. 

:ile kardeşi etasu biribirlcriyle u· 
yuşamıyorlarmış. Yatsu kAfasiyle 
yasar ve Avnıpalılar gibi olmak, 
Habeşi de Avrupa gibi yapmak is
ter; bizimle hoş geçinir .. Getasu 
tam bir Habeşli imiş; bizi denize 
dökmek istermiş!.. Genç, dinç, 

gözüpek bir adammış; bakışları, 

şimşek gibi imiş ve senin mavzer· 
le vuramadığım o, mızrakla vu· 
rurmuş!. . 

- Allah belasını versin! .. Oga· 
dende ne kadar zavallı arkadaşım 
bu uğursuz mızraklarla can verdi· 
ler. Sesi olmıyan bir silah .... Nere 

den geldiği belli olmıyor .. Anla· 
mak ıiçin bakınırken ikinci veya ü· 
çüncüsi:i kaburgalan deliyor! . 

- Çeneni kes. Gittiğimiz yer 
de de böyle söylenirsen hapı yut" 
tuğun gündiir. Bizim başımıza 

dert açnrsın. Habeşlerin arasında 

güzel dta!yanc.a öğTenenler vardrr. 
Diline dümen tak !. 

ikisi de sustular ... 
Atlılar, kıvrıla kıvrıla yükselen 

giizel bir yoldan Habeş hududuna 
doğru gidiyorlardı. 

Du sırada atlıların biraz önce 
ayrıldıkları evin salonunda vüz· 
başı Matnnyo gi.izel ve e~n ... bir kn 
dını kollarının nrasmd<\ sıkıyor, 

dudaklarından öpüyor; sonra: 
- Artık bırak beni.. Geç ık.a

lacağım .. Haydi, Mariyacığrm .. 
Diye adetn yalvnnyordu. 
iş başında sert ve yılma7. o1an 

bu genç adam, karısına knrşı bal· 
mumu gibiydi. 

Matanyo, o tarihten tam yirmi 
dokuz yıl önce Kalabriyanın, Ka· 
tanzaro ~ehrinde doğmu~tu; ba· 
ba:Y çiftçi olduğu halde o asker o· 
mak .istemiş, dileğine ermişti. 

Yedi yıl önce mülazim olarak E· 
ritreye gelmiş, az zamnnda yüz
başılığa ıkadar yükse1mişti. Asma· 
radaki fırka kumandam Miralay 
Gabriyonun kızı ile sevişmiş, bu 
yuvayı kurmuştu. 

Orta boylu, esmer ,kara gözlü, 
dinç bir adamdı. 

Karısını deli gibi seviyordu. 

Mariya ise heni.iz on dokuzunda 
idi. O da babasiyle birlikte yıllar

danberi Eritrede bulunmuş, hu • 

ranm havasına, ~uyuna ve yaşa· 

yrşma alışmı§tı; hele biniciliği pek 
meşhurclu ;manevralarda, av1arda 
her zaman babasının yanında atlı 
olar.uk bulunur~ korkulu gezinti · 
ler ve yolculuklardan vah~i bir 
haz duyardı. 

Nişancılığı da hatırı sayılacak 

kadar yanumdı. Miralay Cabriyo 
bunun içıinclir ki genç evliJeri As· 
maf"adan uğurlarken damadına 

şöyle demişti: 

- Mariya senin irıln yetiştiril -
miş bir kadındır. Her an korkulu 

mazur gör ..• 
Diyordu. .. 
Mariya, küçiiktenÖeri Ha.be~lı . j I•• 

!erin esrarlı yaşa),şlan, tuhaf ~j 
dctleri hakkında yüzlerce, binler'~ ne 

şeyler duymuştu; ne zamandatl ~tı •. ...ıı 
beri bunlan yakından ve gözu)'. 

görmek arzusunu besliyordu. ~'. 
kat bir tür1ü bu arzusuna ereı1l1 

yordu. . 
Eritrede birçok Habeş köy]efl 

ve kasabaları vardı. Fakat buf'l],f 

İtalyan idaresi altında asıl ka~r 
terlerini ka,ybetmişlerdi; burad9~. 
halk, dağlık Habe~ i.ilkesi hal1'111 ~ 
dan ço'k farklıydı; başka baı'·~ ti 

zarnanlartla, denizden gelen f' 
bancı milletlerle kaynaşarak aÔ'~ 
ayn bir tip olmuşlardı; henüz lı' 
rer Avrupalı olamamışlar; Hn~ 
H olmaktan da çoktan uzaklaşı1' 
1.ıulunuyorlardı. !\~ariya onları ~l'ı 
:sevmiyvrtlu. 

Ge.'r\Ç kadmm gözleri hudu~ 
üt esinde, Adigart ve Aduvaya P~~ 
ta daha uzaklanı bakıyordu. ı-t'J 
l Iabcşlilerin mukaddes şehitl rf 
olan Aksunı hakkındn duyduk1',i 
nı kendi hn,yalleriyle de zengitıl I 
tirince., gönlünde bir sıla haJtl 

nın çarpıntılarım buluyordu. 1 
B ... dik _,bD unun ıçın !tm ocasın••· tıif 

nuna dolanmış olan ko11annı t 
.. 1 .. h }ll)r(), tur u ayırmıyor, em zor 

olan hudut boyunda o sana bir h d l d 
.. ~· : em e :r.a varıyor u: 

yuk degıl, yardımcı olacaktır. 1 Ned be · ·· ·· ··yo,,-• - en nı gotunnu t', 
Yeni evliler ,buraya geldikleri l sanki~ Dört nal sürünce süvaı1Je~$ 

i.i çaydanberi de her sabah bir iki 
11 çok geçmeden yetişirz de geçe .J. 

saat süren at gezintilerini yapıyor- bile. Haydi b;nim sevgili, ~el 
lardı. Hatta bazı günler yüzbaşı Matanyocuğuml.. 

Yarınki VAKiT gazetesinde okuqunuz ! 

,, 



• 

Bir tngiUı denizaltı gemi i su sathında. •• 

Azraille başbaşa 
·geçen 15 saat ! 

Bir lngiliz tahtelbahiri Alman bomba· 
lari e batmaktan mlirettebatın;n 
soğukkanhl ğı sayes;nde kurtuldu 

~cçcnlcrdc bir 1ngiliı tahtcl- kerlcmesi ol':luğunu hatırlayarak 
b trl batmıık tehlikesi ge~irmi~. şekerlemeleri dağıttı. Bir diğer 
~anıı bir m;ıceradan sonra :tbit çiklet sakızı tevzi etti. 
~ld lın.a{;a muvaffak olmuştur. Süvari beklemektense harekete 

'l' ise §Öyle anlatılıyor: geçmcği daha mUnaalp buluyor-
~ lhtclbahir, Alman k:ıraaula· du. Düşmanlar teknelerini tllhrip 

' ~l bulunuyordu. Şalak söker- edilmiş sanarak uzaklajlmı§ ola· 
Ilı b !daldı. Saat tam aeki:ı:dc ya. caklardı. Eııasm ak~am karanlığı 
~alında patlayan bir denizaltı çökmüş olduğu için göze göriln· 
tc ~a.sı, düşman gemilerinin memeleri mil:nkündü. Bütün mil.. 
~ ?ldısıni keşfettiklerini ortaya rettebatı etrafına toplayarak pla· 
°l'du. ru anlattı : s·· llı ll\'ari, ne olduğunu anlamak Olduklan yerde kalmak, kapa· 
t~ tr;: Periskopunu dışan çı.. na yakalanmış bir fare gibi ölme
r~ıtıa :a karar verdi ve sarnıçla· ği kabul etmek demekti. Eğer 
~~~~nu basan tulumbalardan sarnıçlar delinmişse bunlardaki 
bit 1 l§letti. Fakat tam bu sırada suyu boşaltıp deniz yüzüne çık. 
~ dc~izaltx bombası daha infi- mak en münasip hareketti. Hava
~tı Cttı. Geminin kovalandığına sızhktan boğulmaktansa ldüşman 

ri·/ ~~ IUphe yoktu. Süvari bunun la dövüşerek <>imek elbetteki 
d ıııc bütUn makineleri durdur 'tnilraccahtı. 

d~tlıGcıni suyun içine bUsbUtiln Bütiln milretteı.t teklifi, hat-
Y"' 1' · ti eevinçle, kabul etti. Tayfalar, 
bJ l~~~tetbahir, ~mdi denizin al- torpil kovanlanru, topu ve tU

~ hi tcaaizcc beklemekten baş.. feklerini doldurdular. Son bir ted 
, h!• r 1ey yapamazdı. Mürette • bir olarak ta gemiyi düşmana 

ıı-~~:0?1andılar ve ölilmli bekle • teslim etmemek için icabında a
~i:ı tn. yeknaaaklığını unutmak teş vermek üzere teknenin orta • 
~ti ~ır oyun tertip ettiler: Tek- •&ma dinamit koydular. 
~ trı l'artında yeni bir infilikın Her §ey huır ve tamam olun
~~~lrnaıı vukubulacağım apğı ca tulumbalar işletildi. Bekle .. 
t~t tı tn doğru ıekilde tahmin dikleri ve umduklan muci.ı:e ol· 

cek ı d G 'ala o an tayfa, toplanan pa. u. emi yavaı yavaı yüks~ -
bı atacaktr. meğc başladı. Sarnıçlıutda aakat-

t~ U~rnan- avını kolay kolay bı- lık yoktu. Gemi in.,a edilirken i)· 
· 'Cağa benzemiyor, denizaltı çilerden yalnız biri, tek bir vi

·y)e.~ ~~ları, ağlar, elektrikli bom· danın konulmasına ufak bir dik· 
uf11,ı \ dr Yasıtasiylc avım araştırma- k;ıtslzlik göstcnniı olsaydı, bu 

a~'( lı. btıc'larrı ediyordu. 111: saatte al- mucizeye §ahti olunamıyacaktr. 
0ıı '~t lt)ba daha atıldı. Müteakip Tayfalann küçücük delikleri tı· 

a • tc i '·ft--U••" ~.., sc atılan bombalar sıklaş- l\4UıtJ.k için sarfettikleri gayretlere 
bn~V ~;,?cı dakikada bir bomba abl· rat'IJlcn taz)ik edilmls hava silin· 

• tit. "0a~ladı. Daha sonralan git- dirlerindcn tekne dahiline o kadar 
1..ş <C g 
' ~l 'Yrcklcşti ve nihayet tama· fazla hava kaçmıştı ki tazyik çok 

aÔl~ ~ e kesildi . tehlikeli bir dereceye yüksclmişti. 
z bl ~ ~lcılcn son-r; aaat dörde Zayıf \'e nahif bir ad::ım olan sü· 
tnbtf ltı\~· s.inirleri gergin bekle~ek- varinin dış kapağı açtığı zaman 

..tt~ ~~·tkın bir hale gelen denız:altı hava taıyil('c dı§an atılması teh· 
1aş•··., ,.., "ttt 

~l'ı l' cbatı, madeni bir halatın likesi vardr. Tayfalardan doksan 
rı ~~1ttine çarptığını duydular. kiloluk birisini bacaklarından tut· 

~~~dövülüyordu. Uzerlerinde mağa memur etti ve böyle demir 
0JI ~bıı bılannda kocaman çivi· at.mı~ olarak kapağı açtı. 

}ll'1 ı~t lunan bir dev dolaşıyor gibi Tekneden fırlayan ha\•anm t~ 
a ~ rJt . ~i a...- yiki o kadar şiddetli oldu ki sü· ı 
hitlefl "Gfıllıt"""11tı, Bütün ışıklar söndll. varinin bo}•ııuna asmış olduğu dür-
ukl'~ ~da l .~akip eden sessizlik aL bünü ba~rnm yukarısına kadar kal· 

d lıitı;ı tnurettebat bir yere hilcmn dırdı .. 
gif1~1 ~...... en ınüthi~ bir .ı.infilaJ: tek- Talıtclba.Jıir deniz s:ıthına çık· 

"<.& 8 1 -
as ~ilt u. arın ~!tısını ve ka~an rnı~tr. fakat hali pek feciydi. Pres 

~~d tdilıniş havanm ıslığını kopu kopmu.~, telsiz antenleri kı· 
t lı.lar. .ılmış, muvasale boruları bu dev 

~~ ~'{> tlcktrik f enerlcri sayesin- tarafından tutulmuş gibi bükül· 

ile ft~~an üstünkörü bir muaye· ınü~tü. Makineleri işlemiyordu. 
lıir filQ etin büyüklüğü hakkında Yeniden denize dalmasına bu va. 
tııotC>r t c~inmcğe lcUi geldi: Bir ziyette imkan yoktu. lşliyen yal 
~ltit b~c ılci nıakin.! istimalde:ı ruz bir tek .motörü kalmı~tı. 
'~ılaıt ır hale gelmişti. Teknede Kazazede tekne, biricik motörü· 
~liıt ra~arırn düzüne kal:lar kil- nü işleterek felakete uğradığı nok
~·· dct·ncden tazyik edilmiş ha.. tadan uzaklaştı. Ba~;nist bu 
~1lldcn lttnıi§ bir otomobil Histi - esnada harıl harıl, makinelere yeni 

't Çıkar ''-! d d ğ b 1 d tı1 ~lclb- . gıul, kaçıyor u. en can vcııne e ça a ıyor u. 
,/ içitıd c.hır saatlerdenbcri de· Deniz sathına çıktıktan üç saat 
,;ttikçc tc bulunduğu için hava sonra çarkçıba~ı iskele makinesi· 
'attıilğcı, ~ncrrus cclilmez bir hal nin, bundan iki saat sonra da san 
tıttfct<tıcı.: ~larnı~tı. Daha az hava cak makinesinin işlemeğc hazır 
ı,~td1ııcı.r gayesiyle mürettebat olduğunu süvariye müjdeledi. 

·~İtin ~c hareketsiz .durdu- Teknesi ufak rahnelerden su al-
tı ll'ıÜlfiri~bir şiıe te·" !masrna rağmen tahtelbahir gece 

Osmanlı Tiirklerinin Rumeliyi istilasında 
ııll 

o z a mnve enız 

kuvvetlerinin 
ehemmiyeti 

H ilncU urm baıılarmda - Sel· 
çuk Tilrk dev!cUrJ:rı ııon devirle
rinde - J.~rtuğrc! oğ.u 03D'lan Bey 
hUkume~inl Ye:ılştlıır'do kurduk.. 
tan ve Marmara. ııahillerlnc doğru 
ı;onlallyerek Bursıı')'I aldıktan 
sonra lzmit ve Gemlik körfez
lerinin deniz kıyılarını kazanmıv 
lmıit ve tznik'in muka&leratı da 
o~lu Orhanm Biz.'.\nsa ktu1!1 kazan
dığı Maltepe - Tavşancıl bUyflk 
muzafferiyeti (1329 - 1330) ile 
taayyUn et.ui~ oldu. 

Bi.za.nsm Ano.doludaki ha.rpl&
rlne nll:.ryN 'Ç'E;ffln Maltepe mu
zafferiyeli::ıdcn evvel Osma.n oğul 
lan hUküm<'ti, ilk tersanesini Ka
raınUrsel Bey idal'ooindo h:mit 
körfezindo· 14 UncU asrın ilk 
rubu sonlnrma doğru kurmuıJ 'R 

Maltepe muzafferiyeinde k~rfezin 
deniz muva.ıınlasmı, bu ktlçtlk ıuo 
ile temine savacmt§lt. 
Diğer taııütan Aydm oğullan. 

Egn denizinde filolar geıdirir, 
Rumeli \'C Yuna.niııtan aahlllerlne 
&kınlar ynparken Karesi 'l'llıti&
ri Marnıarnda Y&l!lllıada civarında 
bJr Bizans filosu llc çarp13ıyor ve 
Aykut Alpm oğlu Kara Ali de 
Osme.nlı deniz kuvvetıe.rlYle Gem
lik klir:!ezinin emniyetini teokil 
edecek olan KalolJmni • Emir 
Ali adasını zapt.ediyordu (1324). 

Bizansa karşı vurulacak darbe
lerden evvel bu iki k5rfezin mtl
him kaleleri olan lzmit ve lznik•
in mukadderatı deniz kuvvetleri
nin yardmu vo Maltepe muzaffe. 
riyetlle çlzllince, Bizana • Tnrk 
Anadolu harbi DilıayetleııdL O&
man oğullan hUkillneti, savaşaca
ğı bOyflk hareklttan evvel dn. 
lethı ana yasa temellerini Jruı

mağa ve ordusunu tenslk etmeğc 
uğraşırken bir kolunu Karadenb: 
boğazmm Anadolu yakasına. dl· 
ğerlni de - Karaai ülkesin! ekl&
mekle. Bigaya ve Edremit klirfe
zine doğru ur.atarak Akdeniz bo
ğamıa el atı)'Or ve henUz deniz 
işlerindeki eksikliğini; kend!afne 
nazaran daha. tecrUbell olan Eldin 
cik tersanesi denizcileriyle ta• 
mamlamak !atıyordu. 

BUHELİl!E GEÇiŞ 
Maltepe muzafferlyetinden 15 

sene sonra Sillvriye bir !ilo gön
dererek Bizans tnhtınm rakiple· 
rinden Knnt.ag\lı:enin kızmI nikAh.. 
lıyan Orhan, bu taht kaYgolarma 
dahıı. yakmcn temas etti \'C kaym 
pederine muavenet maksadiyle of 
Iu Karnsi \'nlisi Süleyman p:ı§ayı 
Rumellye geçirdi. 

Aydm deniz kuvvetlerinin Baç 
lı!ar filosu ve kuvvoUerl tarafın
dan mahvedilmesine ve Voneıdik -
CcncviE deniz ticareti rekabetine 
tesadüf eden bu devredo Edlncllc 
tersanesine lstin:ı.den LApsckl • 
Biga. sn.hillerlnden yapılan ve bin 
lerco kuvvetin k:ırşt yakaya ge. 
çirilmesine vasttn olan c!enlz kuv
vetleri, Gollbolunun zaptında da 
muh:ı.saranm deniz cephesini ta
maı:ılıun:.s ve bu filonun komutanı 
Emir Ali burada ölmUştUr. 

Birbirine raldp Biza.n.'\ Banlta
nat varislerini tut.nn; muha8mı 

deniz cumhuriyetlerinden Vene. 
dik filosu, !nos kaletSinden aldığı 

Yani Palooğlu Uıpsekiye cıkara· 
rak İstanbul önlerinde görilnmUg 
fakat Ceneviz - TUrk deniz kuv
vetleri karşısmda boıulnrak Ça· 
nakkaleyi terketmiştl (1359). 

Osman oğullumm Rumelldelti 
ilerleyigi, Balkanlılar tarafmdan 
~anırltcn dııh& kuvvetli bir 

karanlığında ilerlerneğe deYam et
ti. Gece saat dokuza do~ru telsiz 
telgrafçı yeni bir muvaffakiyet ha· 
beri verdi: Telsiz tamir edilmişti. 

Telsizle imdat işareti verildi. In
giliz torpidoları, şimal denizinde 
tahtclbahirin gösterd;ği randevu 
yerine son süratlc ycti~tiler. Tah· ) 
telbahir kurtulmuştu. - K. 

Yazan rFuat Uzg@ıren 
Deniz Kurmay Binbaş sı -

Venedik filosu Gelibolu kalesini 
zaptcderek l'ürklcrln deniz mu
va.salasuu kesıpek istiyordu. He. 
nüz doğmağa baelsmış olan Türk 
filosu; komutanı Yusuf Bc)i G~· 
lioblu önünde kaybederek (136u) 
Edincike çekilmek mecburiyetin
de kalırken Rumelidcki kuvvetle
rimiz de kendisine yardrm yapıla 
madığı bu vaziyotto tehlikeli bir 
durum içinde bulunuyordu. 

:Esasen Rumeli harekatı için 
deniz k11VYetlerlnln ve boğ:ız is. 
tinat noktalarmm ehemmiyet! 
IApeeki vo Gelibolu baekr.ılan 

ile tezahUr etmıa, bilhassa Bi.7.ans
m mlltteflkl vaziyetinde bulu.'lan 
Karaman oğullariyle de mUc&flele 
ye mecbur olan Omnanb ordusu
nun; sık ııık blr krtada.n diğerin~ 
seçlrilınesl n:ecburiyetl, boğazla· 
rm Te deniz kuvvetleıiniıı kty
metini blr kat daha tebarOı et. 
tlrm1f oluyordu. 

Zayıf Tilrk filosu karıımmda 

pek kuvvetli olan haçlı fil08Ullun 
bir kmmı; Kan.denize kadar ç

karak Anadolu - Rumeli muva -
B:llasmı tamamen kesmie ve haçlı 
lar ordusu. bfitUn ha%II'lığile Sxr. 
blstanı geçerek Bulgar toprakla· 
rmdaıı FA:Unıeye doğru llerlemiş 

bulunuyordu. Rumelldeld kuvvet
lerimiz1 t.amamile mahvedecek o
lan bu hareklt. ancak belki bU
)'Qk fedaklrlıkla.r mukabilinde Ce 
nevfzlerln yardımlle kurtulabilir • 
aı. 

llABAmLI BtB BASKJN 
Tecrtlbell ellerde TUrk ~keri

nln yapabileceği bUyUk başarı 

bunda da kencUalnl g&sterdl. Ha
cDl Beyin mebaretle tatbik ettiği 
bıuslrmm ; dtl§manı gaflete yakalı.

dl •e u blr kuvvetle yapılan bu 
Wkm (1367), Sırp Sındığı mu
zafferiyetini kazandırarak Osman 
oğullan büldunetlnl tehlikeli bir 
durumdan kurtardı. 

Bozulan Haçlı orduaundan Ra • 
melideki TUrk kunetlerl Te Trak 
ya kurtanldıysa da Anadoludan 
sevkiyat yapılamadtğuıdan bu mu 
:za.fferiyetin semenıal, kıymeti 
nispetiııde almamıyarak harekA.t 
inkişaf ettlrllemedl Çtlnkll Mar • 
marada hcnil.z dQfman filosu 
bulunuyordu. Aldığı ganimetler 
ve yaptrğt alanlarla, bulunduğu 

harekat mmtnknsmdnn ihtiyacını 
temin eden Rumeli ordusunun 
mevcudiyeti emniyete girml§ o
lunca, Marmarada kalmasını lil· 
zumlu görmiyen haçlı deniz kuv
vetleri Geliboluyu eski aahibleri. 
ne bırakarak çckhdiler. Gelibo· 
lu tekrar Osmanlılar tarafmdan 
alınarak Rumeli harekatı, me5 -
hur Kosova muzafferiyeti (1389) 
ile bir kat daha lnJdşa! edince; 
boğazların ve deniz kuvvetleri • 
nin ehemmiyetinin anla§ılmakta 

olduğu bu devirde; Vencdik • 
Ceneviz rekabetinden de istifade 
edilerek Gelibolu Us haline getl.. 
rilmeğe b:ışlanar. Bir taraftan İz
mit ve Karesi livaları Gelibolu 
deniz sancağına bnğlarurken, di
ğer taraftan Karadeniz boğazınm 
Anadolu yaknsında Anadoluhisa • 
n (Güzelce llliar) 1396 da yapı· 
la.rak boğazların kontrolunda çok 
ehemmiyetli bir adım at1lm13 ol. 
du. 

tKt CEPBEI.t nm HARP 
Fakat henOz pek genç olan 

Osmanlı devletinin hulnesi bU • 
yUk deniz kuvvetleri ve üslerini 
yapacak kudrette değildi. Osman 
oğullan; bir taraftan Bizarumı 

muavenetine gelecek haçlı ordu -
larmı dab& uzaklarda knI'!}ılnmnt 
üzer~. Rumeli harekütını inkişıü 
ettirirken, diğer tnr::üta:ı da A
nadoluda kendisi. kadar k•n"V~Ui 
Türk dcvletlcıile çnrp'Ş\N..i: ilci J 

cepheli bir harb kar§ısında bu -
lunuyordu. 

Henüz Anadolu feodal TUrk 
birliklerini bir nrnya i:Ctirme. 
den, Osman oğulları tarafından 

yapılan baş döndilr'Jcll bu ha.re
kata pek erken ba§lıındığı belki 
tenkid edilebilir. Fakat düşUnUl • 
melidir ki; o zaman Anadoludaki 
bu kUçük Türk hükümetçikleri 
arasında, Kııraman oğullan gibi 
Osman oğullarmı pek çok zaman 
uğra§tırmı§ olan kudretlilerl de 
vardı. Bunlara bakim olabilmek 
için daha zengin filkelere Mhtb ol 
mak ve bilhassa. Bi:r.ansm taht 
kavgalarından istif ado etmek de 
doğru olan bir hareketti. Aksi 
takdirde bu Türk devletleri bfri. 
birlerini eritecekler ve Anadolu • 
da.ki Türk birUği ptk ıe~ olarak 
meydana gele~lrti. 
Diğer cihetten Marmara layı.. 

1arma sab.ib bir devlet için bu 
denizin k&fiı yaka.ama da aah1b 
olmak werf, aevkWceYff ve ikti
sadi cihetlerden de bir zaruret -
tir. Osmanlı devlotiııin bu mtı.1-

temıa coğrat1 nziyeti diler 
Türk beylerin.inld gibi değildi. Ay 

dm oğulları bile bütün hareket • 
lerini Ege den.izine ve Rumeli aa. 
billerine ve zengin BU:ans lllkele
rino uzattıkları halde coğraft va
ziyetlerinin Osman oğullan Ollt&
si kadar mUsait bulunmamamı· 

dan; esaslı olamamıştı. Egedeki 
kolonilerinin tehlikeye dUttOğtı • 
nU g6nm haçlJ tııolan oot llstUD 
kuvvetlerle Aydın oğullan tııo • 
sunu üaaU ile beraber mahvetm&

ğe tevebbila etmi§lerdi. 
Osmanlı ülkesi için vaziyet b3y 

le değildi. Bareklt, Ege gibi ge.
nif blr deniz ealıumda cere,.n 
etmiyor, lılarm:lrada ve boğular
da meni! bir hakimiyetle denl.ı 

muvasala ve münakaleel daha Ja.. 
aa yoldan yapılabiliyordu. Yalnız 
boiazlann elcle bulundunılmuı 

ve bu.nlarda teala edilecek latl
nat noktala.rma da.yanacak denb 
kuvvetlerine malik olmak sarmt 
idf. 

Nitekim Yıldınm devrinde bo -
ğazlarm kontrolü ve deniz kuv -
vetlerinin eheınıniyetinin daha 
ziyade takdir edilmiş olduğuna. 
Karadeniz boğazında Glaelce ın

snrm inşa.şı, Gelibolunun tahkimi 
ve Upsekinin takviyesi lle bera.. 
her Azap tc~k.ilA.tmm vileude g• 
tirilerek deniz askerinin ilıtisu 

Ba.hibi olmak Uzere mesleğinin ay 
nlmasmr, mUhlm adımlar anı. -

· smda görmemek kabil değildir. 

n.umelinin muhafazası ve !stan " 
bulun zaptnıı istihdaf eden ad.mı... 
Jar esnasında filo da Sanca Pl§:l 
k·ımandasmda Ağrlboz sularma 
kadar giderek mrvcudlyetini his
settirmiş ve Cenevizlilerle oldu -
ğu gibi Venediklllerle de bir mu 
ahedenin yapılmasmt mUmkUn 
kılmıştı. 

Bununl:ı beraber deniz kuvvet· 
lerine \'erilen ehemmiyet, tstan • 
bulun zaptına hazırlanan orduya 
yapılan nispette olama.mrştır. Or 
dunun bUyil.k bazxrlıklarile aynJ 
zamanda kaleler ve fazla deniz 
kuvvetlerinin inşası, henüz bit -
mem.iş olan Anadolu harekltt, o 
zamanki devletin bUnyesinc g5re 
çok ·masraflı oluyordu. 
TtiRKLER • HAÇLILAR HARBİ 

Bir tar&ft.an Avrupa - lstan • 
bul kara yolunu Balkanlarda ve 
Makedonya mmtakalarmdan kes. 
mek ilzore harekitm genişfotile
rck Mor:ı.ya kadar a.kmlar yapıl
ması; Türk - Bizans harbini Bal. 
kanlar harbine c:evin.ıckle kal -
mıyor, E r.e dor.ui kolo.iiıllc:i.obı 

·;~ i>ci.;.,: )tıllAr1r..'!l t<tınt'Ş'e ı 
o~nü gvl'\."'!'l ~-ı: • o.et .. 

yctlerinin ınilşterek yardımı ile 
'fU.rkler _ HaçWar harbi oluyor
du. Boğazlarla, civarındaki bir do 
niz hfüdmiyetinln ehemmiyeti mü 
naka§a odilemiyecek kadar açık 
bir durum gösteren bu tclılikell 

devrelerde bir haçlı ordusu Niğ
bolu önlerinde belirirken mütte • 
tik haçlı filosu da Marmaraya gir 
mek Uzereydi. 

Deniz işlerinde pek tecrübeli 
ellerde kullanılan bu kuvvetli fi. 
lonun taarruzuna k~t koya.mı -
ya.n genç Türk filosu, üslerine çe• 
kllirken Niğbolu onüne yetişen 

Yıldırnn, Türklerin Rumeli kuv • 
vetlerlnl çok ınüGkU.l durumdan. 
kurtardı (1396}. Fakat muvasala. 
yollan kcsllıniş olan iki krta tıze
rindcki ülkenin biribirlni ynrdnn
lıyamaması; tehllkeyl bir Jtero 
daha tebarüz ettirdi ve Rumeli 
h:ıı ckltlle çolr ilgili olnn boğaz _ 
laı; daha esnElı ~eknde düş\l.ntlt .. 
~eğo ba§:andı, Sanca pqa bo • 
ğaııı muha.flzlığı ile beraber ~lf. 
bolu beyliğine memur edildi. 

ANADOLUNlJN ŞARKINDA 
ENDİŞELİ VAZlYErLEK 

latanbulun zaptnıa doğru daha , 
kuvvetli b1r adım atılan bu de. .. , 
rede Anadolunun farkmda da ea. 
dioeli n.zlyetler beUrıneğe bao .. 
ladı. Demir han, Osman oğullan 
te§ekkUlüne büyük bir darbe vuı: ı 
du ( U03). Bizans yarmı asır da. 
ha yaşatan An.kar& mu.barebmi 

• I' 
Oaman oğullan hiltfı.ıııetinln yal- ~ 

n.n aekerl kuvvetine teair yap -· 
makla kalmadı, devletin bUnycr~ 

de ısaraılarak mevcudiy~U tehli • 
keye düatU; 

Yıldınmm oğullan arnsınu •1 • 

taht kavgalarında deniz kuvvcıl. 

riıılıı ehemmlyeti yine gözUkür '"· 
fk.l kıta tızerinde harekat yapa.u 
rakip varisler kuvvethıl blriııden 
dJğerlne geçirmek ister. l'Uat 
devletin her ıubesinde olduğu gi! 1 

bi bu dev rede deniz kuneU9" • 
nin lnld.3afmm boğulnıuş ve Tn~ 
deniz ticaretinin durmtl§ oldulu~ 
Çalı Beyin Gelibolu mubarebeatn.. 
de tamamen göznkür. Daha. IOll

ralan yine tehlikeli dunım g&s· 
teren Rumeli harekatına kadar 
deniz kuvvetlerine verilen ehem • 
m.iyet kaybolm.u.2 ve Sultan Mu -
radın Varna mubarebeai.nde bar 
kumandanı da dahil olduğu hal • 
de kumanda teşkilAtile beraber 
bUtiln Anadolu ordusunun mukad
deratı, bir filo vücudc getireceık 
kadar para mukabilinde bir Ce· 
neviz amlralinin arzuSUll& terke. 
dilm.igti. 

FATbl BOGAZ KONTROLt)N"CN 
EHEMMİYETİNİ IDRAK 

ETMİŞTİ 

Yüksek kültür l!l&bilıi Fatih; 
deniz kuvveUerinin ve boğaz bil 
tı'Olunun ehemmiyetini gönnüt ft 
zamanına göre de bu ikl kuv -
vetin sevkülceyşi kıymetini tak
dir etmiş bulunuyordu. Tarihbl 
devrini deği§tirecek ve Bizanmn. 
mukadderatını ta;in edecek olan 
harcl:etlne geçmeden evvel, bu 
köhnemiş merkeze; kolonlle.rln • 
den gelecek yardnnı kesmek tl -
zere Boğazkesen (Rumelilıümı)' 

nı yaptırmış (1451) ve boğu 

kontrolwıu temin ed&bilecek top
lar döktilrerek dil§ilııcesini, s&.. 
rüşU ile de tecrübe etmek iate -
ınlati. 

Bu haZirlıklar esnasmda Akde· 
nl7 boğuma Fatihin ayni ehem. 
mlycU verdiğini g8remlyonız. 

Acaba hakikat böyle midir? fa • 
tanbulun zaptmda mllhlm &mU 
olan Tllrlc aaJterl 3!U& yii,, :US .stc: 
aınr ortalat'3ıa M ~t.Mml1 :-ı 

lfilın:t ortny'P. irr~aı.; ~ l.<.' 
raber bo~ kôf\troiıt.ilU tern\n e 
eal~cdr. ~ tt.etmıi 1onc 

('i.JJ~f.'TI ltlt'fOf.'! .~.,f:-fr;i:J 
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j H{tI~K{tA~Yı;<Et 
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Nezaket! 
Tramvayın içi tıklım tıklım 

dolmuıtu. Arka uhanlıkta du· 
ranlar adeta göğüs göğüse idiler. 
Arkasını kapıya dayamı~ olan 
Hayri, yol arkadaılannın, her 
sarsıntıda biribirlerine çarpar. 
ken aldıkları tuhaf vaziyetlerle. 
ir:n:Ien alay ediyordu. 

Camlı npıya iyice yaslanmıı· 
tı. Zaten kendi ağırlığı da kafi 
derecede muvazene veriyordu. 

Onda bir züppe hali yoktu. 

ni zamanda, kendi kendine "bü
tün insanlar kardeştir, müsavidir, 
ben bu düşüncemle iftihar ede. 
bilirim,, dedi. 

Kat'iyr.en; bilakis, purosunu bi. 
tirmc{ için ~ııanda duran, zen
gin, §İJOW? ve müreffeh bir bay. 
dt o .. Arada sırada, hasıl olan bir 
uramtr, yanındakilerden birini, 
kamınm üzerine attığı zaman, 
kızmadan, nezaketle, üstüne dü
ıenin doğrulmasını bekliyordu • 
Adeta küçücük dalgaların arasın. 
da bütün heybetiyle duran bir 
kaya gibi İ(f i. Kuvvetliydi, mes
uttu. 

Tabii, bay Hayri, büyük bir 
nefretle bu kardeşliği kabul edi
yordu. Adamın cıgarasını yak. 
mak için pürocunu bozama.rth. 
Cebinden gümüş çakmağını çı

kardı, ve eldivenli eli ile çakmağı 
ıcaktı. Fakat, alev çıkmadı. tebes. 
süm etti, eldivenini çıkardı. üst
üstc, belki yirmi defa çakmağı 

çaktı. Adam boynu ileride bekli. 
yordu. Bay Hayri: 

- Ama da rezalet! dedi. Bu 
marifetler ide bazan can sıkıyor!. 

Garp r<'ıı•· ... ~hufo, tebliğlerin miinfrrid c;arpışmalar diyo haber ,·erdir;i !;:ırpı5malar bu §ekllde olmaktadır. Resimde, ate§C hazırlanan 
asl•crleri &örülüyor. 

Sol tarafında duran kasketli 
adam, yava! yavaı döndü. 

Fakir, biçare bir kıyafeti, mi. 
nasız çirkin bir yüzü vard. 

Kulağrrun arkasındaki cıguayı 

aldı, dudaklarının arasına •rktı

tırdı. Sonra, phadet pamıağııu 
kaldırarak bay Hayriye baktı. Se. 
tam nrmeği bile zaid buluyordu 
galiba.. Parmağı knketinin hi
zasına kadar bile çrkmanuştr. 

Sınra, mütebeısim bir çehreyle 
baıını uzattr. 

Zengin adam takma bir ne-sa. 
ketle: 

- Memnuniyetle elendim, bir 
dakika bekleyinir, diye ımrıldm
::lı. 

Sonra içinden "•imdi ona lbir 
•(zaket dersi Tereyim de ıöraün,, 
. di. 
IUiDh nef.Ht GiHi.ıdcydi. 'Ay .. -

.r.otrenin Ustür.e çıkamım.U., 

L:u acbelıle, Kilitbahir ve Çanak· 
kale kaleleri; btanbujun zap • 
tında bUyük lfcriılYJ"r geçiren 
TUrk topçuluğunun :-ı.i.tMir men
z.i1inln d"!1a ziyade ·•ülı.~eldiği bir 
Çevr'!de yapılmı~ ve ter iki ka
lenin yerleri Fatihin Midilli se -
feri esnasmda bizzat gene ken -
disi tarafından tesbit ed.ilmif ti. 
Diğer bir dli§Ünce de 1.stanbul 

muhMarrun esnasında Avrupa du 
rumunun Bizarı.sa muavenet ede
miyecek derecede karışık bir dev 
rede bulunmasıdır. Fakat din hi.1 
lerlnin; en müşki11 zamanlarda 
bile mühim rol oynadığı devreler 
tarihte dalma görülmüştür. Ni -
tekim İstanbul muhasarası esna· 
ınnda, Baltacı oğlunun haiıf fi • 

losu, Yeşil.köy önlerinden Sa
rayburnuna kada.r devam eden 
çarpı§Dlada; mahaurlara yardı -
ma gelen bUyUk kalyonlara kar
ıı mini olamadığından muave -
nete gelen bu gemiler İstanbul 

milda!usma i!Jtirak ettikleri gi
bi, A vrupanm bu en kan..,ık dev· 
resinde !stanbulun zaptcdildiği 
giln dahi bUyük bir yardım filo. 
ıswıun Çanakkaleyi geçmek üzere 
Sakttda müsait rüzgar beklediği 
de bir bakikattlr. 
lstanbulun zaptına kadar bu su

retle Rumeli harekatında tebarüz 
eden deniz kuvvetlerinin vee bo -
ğazlann ehemmiyeti yalnız o za_ 
mana münhasır kalmamı~, tarihte 
ba§lı basına bir fark veya boğaz. 
Iar meselesi diye bu güne kadar 
devam etmiş ve edecek olan bir 
fasıl açmıştır. 

Yalnız O manlılarm Rumeliyi is.. 
tilAlannda deffil. daha evvelki za. 
mantarda Ye bugün dahi ba~lı ha. 
şına ~tratejik bir ehemmiyet göc:. 
terren boğazlar, daima bu kıym:!
tini muhafaza edecek 'e iki bü. 
yük kıt'ayı hem ayıran Ye hem 

bir~~en bu scvkulceni mınta. 
kalan elinde bulunracak olan de.. 
11iz kuweti; yakin şarkı muhit o. 
:1!1 dcntı ve ülkelerde ehemmiyetli 
rı · iıtti'\daim:'\ gö,;terecektir. 

( Dtniz mecmuası) 

Başka bir zamanda olsaydı, 
böyle bir vaziyet karşısında "ne 
talihsizlik, çakmağım ateş almı
yor.,, derdi. Fakat ,bugün, sami. 
mi ve müsavi olmak, halktan bi
ri gibi konu}mak istiyordu. Meç. 
hul adamı tebessüm ettirmek 

' çakmağı yakmaktan daha güçtü. 
Herif başını bile kaldırmıyordu. 

Kasketinin altından, tıraşı u
zamış bir çene, üstü siyah be
neklerle dolu iri bir burun ve cı
garasını tutan kalın parmaklar 
görünüyordu. 

Bay Hayri, parl:lesüsünün cep 
terini yokladı. Meçhul adam tek 
kelime söylemiyor. Bir tahsildar 
eti ateşi bekliyordu. Nihayet, 
bay Hayri kibritini, h~tta cıgara 
tabekaıını da buldu. Ve meçhul 

.ıadama: 

- Sizi çok beklettim, bir crga. 
ra kabul etmez misiniz? dedi. 

Elini u:r:attı ve aldr, yenisini ağ 
zma koymadan, yanın crgarayı 
ıtm!ağmın arkasına yerle1tirdi. 

Geceleri dii man tayyar<."lcrfnt aram:ıl<fa kuTianılnn biiyüli ı5ıldnlt. 

!ardan biri nakledilmek üzere bir kamyona konurken. 

Bu aralık, bay Hayrinin, ya • 
:nm kül olmuı püroau, ağzında 

sallanklr ve, bir yığın kül, h~rke. 
&in üstünü baıını kirletti. 
Bay Hayri, pürosunun sönmek ü

zere olduğunu anlayınca, meçhul 
adama ateş vermeden evvel bir 
iki nefes çekti. Pürosu işlemeğe 
başlayınca, kibrini çaJctı. Adamın 
cıgarası yanmıştı. Başını salla
yarak bir ~eyler mırıldandı. 

Bay Hayri: 
- Bir şey değil efendi.. Sizi 

memnun ettiğimden dolayı hoş
nudum, dedi. Kendi kenl:line de: 
"Bu adam, sağır ve dilsiz galiba., 
dedi. Sonra nezaketin bir lüks ol. 
duğunu hatırlayarak "adam. fa
kir bir işsiz olması muhtemel .-. 
lan bir insandan n-czaket be1

: 1 ,.., 

mez.,, diye düşündü. 
(Sonu 11arın J 

Son Dakika'nın his, aşk, macera romanı: 22 

~.f: w~®a~[Q)D@ 
Nakleden: Muzaffer Esen 

Vahid uzaklaşan genç kızrn 

arkasından seslendi: 
- Bu arama iııinde size yar • 

dnn etmek Cemile düşer .. Mn -
dcmki sevgili dostumuz kısa bir 
zaman sonra sorgu hii.kimi olacak, 
ı,u halde geceleri gezinen tablo -
!arla kaybolan minyatürler hak -
kında tahkikat ynpmnk onun ''a
zlfcsldir. 
Genç kız gi..ilmcğc ba~ladı \'e 

Vah idin fikrini tac·lik etti: 
- Güzel fikir cloğruc;u .. He°"ncn 

Cemile söyliyeyim. Aramağa ba~
lasın. 

ıv 

OTOl\IOBlL KULL.\NAN VE 
ŞEHlHLILERl~ DJULE KO -

.:--:t ·ş.\~ KOYLÜ 
- Doğruc;u bu mimarda can c;ık

ııııığ:t lınşlndı. 151 iizcrinc nlılığı 

bir ay oluyor. lla'a ka!örifer ens
tallac;yomı hir türlü tamamlaya
madı. Di.i .i.iıı ene bir kere babam 

Halbuki :3ursada gezintiler dama. 
kıllı soğuk olur. O vakta kadar 
kalöriferi yaptırmazsak sonra za
Yallı babacığım bu koca barhane
de donar vallahi... 

Bu sözleri · söylerken Güzinin 
eli direksiyondadır. Otomobil bo· 
zuk yolda ya\'aı;; ya\'aş yürüyor. 
Fakat bu ihtiyata ra!'.,rmen bir sıç.. 
rayış .. Semahat olduğu yerden ka
pıya doğru fırladr. Genç kız ne 
olduğunu anlamamaktan doğan 

bir heyecanla kapıya sımsıkı ya• 
pıştı ve canha\'liylc haykırdı: 

- Aman yarabbi. ne oluyor? 
Yoksa devriliyor muyuz? 

- Bir ş:!y yok.. Yol üzerinde 
bir j\jrpi uzanmı~. ~ü:ı::ı'cniyordu. 
Za\•alh hayYam Ç;ğnemiycyim di· 
ye arabayı birdenbire çevirdim de 
bu c:a...,mtı olcl\l. 

S"mahat tekrar sakin!cşti Ve 
kenrlini )'U.'lluşak m"şin minder _ 
!ere lwakarak tcbc~süm et ti: 

Y>nbahnr nil11:·etle-ine k:dar bu- - - ,\ '1l:ıdı:n. Fal-at bir da'~asm-

ratla kalıp avlanmak niyetinde.. da kirpilere acryacağma bize ~cı! 

Ilugiin İngiliz silah fnbrilmlnrmch 
günde milyonlarca mermi y:ı111Im:ık
ta.dır. Resimde bir fabrilı.adn 112 

librelik mermilerin ha7.ırlanıl)ı 

görlilüyor 

Güzin gülerek ba~ını salladı: 
- Merak etme .. Bize hiç bir

şeycikler olmaz. Ben çok iyi bir 
ı;oförüm.. Eğer böyle olmasaydı 

Cemil gibi yeni otomobilinin ü; -
tüne titreyen bir adam bu kıymeL 
li makineyi bana teslim edcrmiydi. 

Semahat arkadaşına doğru dön
dü Ye konur:nayı ~ .. 1·1ya çevirdi: 

- Bu teslim ediş, Cemilin 

senin şoförlüğüne olan itimadın -
dan değil, sana olan aşkının -ağ
lamhğın<landır. Bugün Cemilin 
elinden arabasını almak. ka1!.Jini 
almaktan daha güçtür. Onun için 
bu büyük muvaffakıyetin tcbrike 
değer. 

Güzin kahkahalarla gi.ildü: : 
- llicn ederim olay l'lrııiyl•liın. 

Den hakikaten iyi şoförüm .. Öyle 
olma mydı bugün hiç nlı~kın n)m<'

dı~ım bu makincy: hu kadar dü?.
gün idare edemezdim. 

Gc; kız bu c;özleri ~örlerkcn "~
man )iıklü bir arabay:ı yol vı-rmck 
için otoır:obili ani bir \'c mahirane 
bir hareketle "ağ:ı çeviriyordu. 

Orta \'C ihti .... th hi • hız1a kötii 
bir yol iizf'rindc gidiyo .. ınr. Yol 
çakı1lıklar Ye sazhkbra sürünerek 
uzanıyor. Ta uz:ı' · ·-·1 'ı r1ini miııi 
bir tepe iizcrinrle ısclırin bir p~~c:.,
c;ı ~öriiııiiyor. Tr•wıi., 1:-orn o~t 1 . 

!;mda da renkli akio;Jerilc ufüa ' ·._ 

Londrrula olduğu gibi Parlstc de bn.p·anat bahçefll boc:~ltı!mı' <' 
hayvanlar muhtelif yerlere dağıtılmı~tır. Bu arada Paris Jıay\':I._. 

• bahçesinin mc5bur c;ehrclcrinden biri olan "Scydl bin Kadir" i11lrt1d 

de,·e ile maiyeti erkanından ( ! ) iki lama Parls ch"armda. bir ka.c;abıtf1 

gönderilmi tir. Deve kasabada l<endisinc emanet edildiği adama ~iı1' 
haynnlıj;'l ederken lamalar da. bü7.el araba çekiyor .. , 

Francıııya ~önclcrilen İngiliz askerleri bir çiftlikte istirahat 

esnasında 

kim olan yeşil... 
Sıcak bir sessizlik topraktan, 

renksiz öğle semasına doğru yük· 
seliyor, iki genç kız eşyanın bu 
uyu5ukluğu karşısında damla dam 
la kendilerinden geçiyorlar. Ko -
nuşmak artık onlara güç \'e yonı_ 
cu bir iş gibi geliyor. IIer biri ken
ki tefekkürlerinin geniş denizi içe
risine dalıp gidiyor. 

Sc.-nahat, Bursaya gcldi1inin ha
ltt farkında değildi. Cemil karcle~i
nc "Bursaya gidelim" diye ısrar
etmiş ve Vahide de beraber gel
mesini kendisini zorlamı5tı. Sema· 
hat bu sakin öğle vaktınnı huzu_ 
runu, billur bir bardaktan içilen 
tatlı bir şurup gibi, yudtun yudum 
eıncrkcll içinden garip bir his B:ır
sada gidecek günlerin fcvkalfı.cle 

hadiselerle çerçevelenmi~ bir tarih 
olacağı hater veriyordu. 

Semahat arkada~ınm sakin pro· 
filine, çıkık alnına bakıyor \'C" gü· 
nc~lcr kadar güzel o1an hu kızla 
k'>ridorlarında htıyfıkt !er gczinc>n, 
pencerelerinden korkular akan mağ 
mum bina araı:ınrla gizli hir mü
m"<!bet hulın:ığa çalı"ıror. 

Gt:zin iı:c be"d yüzüncü dc:a o· 
!arak kendi kc>ndirıc aynı suali 
•;omıal:la mec;ımldiir: 

··1~11 mi• •rıtörii n~rcyc koydum 
acaba? Boylc kırm~lli bir ~~yin 

bu şekilde kaybolma~ı çok tuJl~ 
Ne o!ursa olsun bu minyat 
tekrar bulacağım~' Artık GüZİ~ 
dimağında etrafını mini mini çı 
çeklerle süslenmiş küçücük çe~ 
veli minyatörden başka bir ~ 
yoktur. 

"Alınız, sizin· olsun." ., 1 
Halbuki bir rüya uyuşuklııfıtı 

çerisinde bu cümleyi söyliyen ı-e 
disidir. Jll 
Şimdi Güzin o hummalı ge<:l , 

dumanlı hatıralarını zckasınıll ; 
mantığının ı!';ığıyle aydınıattJl 
istiyor. Fakat zeka Ye mantı1'1reı 
htunma gecesinde geçenlerin b~ıl 
hakikat olduğunu bir türlil ı-ıı 
etmek istemiyor. rı<-

0 humma gece.i hatıralıı 
akıl ve mantık nasıl kabul ~etı 
lir: Bir metreden daha yülcsd' " 
tablo bir an içerisinde nasıl 1'f 
bolur ve sonra tekrar yeriJ1C 

lir? .,r 
lkinci muhakkak bir nokta \ 

O gece kapı kilitli idi ve hİÇ ~~ 
madı. Pencere ic:e yerdeJl 
metre \' iiksektir. Düz dU\·arl:ı!, 
zerinde- tırmanmak imkaps~zdı~ 
etrafta sarılıp çıkılacak bır 

da yoktur. 

::ır) 
(De' ıuııı '' 


